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1. Valg af dirigent 
Aksel Raft blev valgt og konstaterede, at GF var lovlig indvarslet. 

2. Konstatering af stemmetal: 
Følgende klubber var til stede: Asnæs, BK59, BK83, Høng, Jyderup, Tors-

dagsbridge, Kalundborg, Korsør Kontrakt, Skælskør, Sorø og Vig. 46 af 68 

stemmer til stede, 1075 af distriktets 1515 spillere repræsenteret. 

3. Distriktsbestyrelsens beretning: 
Efter at formanden havde forelagt beretningen, blev der drøftet begynderun-

dervisning: Vil distriktet lave noget, hvortil formanden svarede, det er bedre at 

klubberne står for det. Klubberne kan skiftes til at undervise (på grund af af-

stand), eller en klub kan undervise både sine egne og fra andre klubber. 

For at vide hvilke klubber, der underviser, kan distriktet forespørge klubberne 

og sætte det på vores hjemmeside med en bjælke, der hedder klubbernes un-

dervisning.  

Derefter blev beretningen godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab: 
Godkendt med et underskud på kr. 5.844 og en beholdning af likvide aktiver på 

kr. 55.239 

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt: 
Uændret kr. 3 og kr. 11 

6. Meddelelser fra DBf: 
Hovedbestyrelsesmedlem Nis Rasmussen repræsenterede forbundet og kom 

ind på bedre kommunikation om vores sport og juniorarbejdet. 

Kroen er blevet solgt og dermed en forbedring af forbundets økonomi. 

Bridgen skal omtales som et sundhedsprojekt. I forbindelse med den nye 

skolereform forventer man en del af projekt skolebridge. 

I forbundet påtænker man at lave en manual vedr. frivilligt arbejde. 

På næste repræsentantskabsmøde er der forslag om ændringer af vedtægterne. 

En af knasterne kan være substitutter. 

7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer: 
Bestyrelsen havde fremsat et forslag om at regnskabet revideres af 1 revisor i 

stedet for 2. 

Det blev vedtaget. 

8. Valg af distriktsbestyrelse: 
Poul Rasmussen blev genvalgt som kasserer, og Otto Rump og Erling Jensen 

blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 



Distrikt Vestsjælland 
Referat af distriktets generalforsamling den 7. maj 2014 i Slagelse BridgeCenter 

 

Distrikt Vestsjælland, Sekretariatet, maj 2014 Side 2 af 2 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Bente Mortensen blev genvalgt som revisor og Svend Stenhøj som 

revisorsuppleant. 

10. Valg af medlem til DBf’s repræsentantskab: 
John Maagaard blev valgt 

11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen: 
John Maagaard blev valgt 

12. Eventuelt: 
Intet til referat. 

 

    For referat:  Poul Rasmussen 


